
(( كذلك  قال اهللا تعاىل:  . (( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اهللا فتبينوا ... ))تتمة تفسري اآلية: 

أي كحال هؤالء القوم كنتم من قبل ، أي مسلمني أو كافرين ؟ كافرين ؛ كنتم أنتم كفارا قبل  كنتم من قبل ))

(( فمن اهللا عليكم )) (( كذلك كنتم من أن تكونوا مؤمنني جتاهدون الكفار على أن تكون كلمة اهللا هي العليا 

عاىل عطاء بال مثن إال الشكر ، املن هو العطاء بال مثن أي أعطاكم اهللا سبحانه وت قبل فمن اهللا عليكم ))

والشكر يف الواقع ليس مثنا ، ليس مثنا ... ؛ ألن اهللا تعاىل ال ينتفع به ، من ينتفع به ؟ العبد الشاكر ؛ فإذا نعمة 

  اهللا تعاىل عليك بالتوفيق للشكر نعمة عليك ، ولو شاء اهللا تعاىل ما شكرت ، ويف هذا يقول الشاعر:

  كري نعمة اهللا نعمة   علي له في مثلها يجب الشكر إذا كان ش             

  فكيف بلوغ الشكر إال بفضله   وإن طالت األيام ..         ؛             

فإذا وقفك اهللا خبري إذا أعطاك اهللا خريا دينيا أو دنيويا مث شكرته فتوفيقك للشكر نعمة حيتاج إىل شكر ، فإذا 

خرى ، وإذا شكرا صار نعمة أخرى ؛ إذا ال ميكن أن تشكر اهللا شكرت هذا التوفيق للشكر صار نعمة أ

( سبحانك عزوجل ، ال ميكن أن تبلغ الشكر ؛ وهلذا كان من أذكار الواردة عن النيب عليه الصالة والسالم قال: 

مث ومع ذلك مين اهللا علينا باإلسالم ونسلم وجيازينا عليه ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) 

سبحان اهللا ! أنت احملسن إلينا أوال وآخرا ، وما عملنا بالنسبة  (( هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ))يقول: 

(( إن ويقول: (( هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان )) إلحسانك ، بل عملنا من إحسانك أيضا ، وهو يقول: 

وفقنا هلذا السعي ؟ اهللا عزوجل ،  سبحان اهللا  ! من الذي هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ))

فيشكرنا على ذلك وهو الذي وفقنا لذلك ، و احلقيقة أن اإلنسان يعين مملوء من نعمة اهللا عزوجل ، ال ميكن أن 

(( فتبينوا ؛ (( فمن اهللا عليكم )) وهلذا قال:  (( إن تعدوا نعمة اهللا ال تحصوها ))حيصي نعمة اهللا عزوجل 

(( فتبينوا إن اهللا كان لتوكيد ألمهية األمر ، والتوكيد بالشيء يدل على أمهيته ؛ وهلذا قال: أعادها مرة أخرى ل ))

إشارة إىل أنكم لو تعجلتم وزعمتم أو أظهرمت للناس أنكم مرتيثون فإن اهللا ال خيفى عليه  بما تعملون خبيرا ))

(( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في فوائد اآلية:  حالكم يعلم حالكم ؛ واخلبري هو العليم ببواطن األمور .

يف هذه اآلية فوائد كثرية ؛ منها: أمهية احلكم املذكور فيها ؛ وجهه ؟ التصدير بالنداء  سبيل اهللا فتبينوا ... )) .

لة ومن فوائدها: فضي ومن فوائدها: أن امتثاله من مقتضيات اإلميان ؛ ألنه صدر بتوجيه اخلطاب للمؤمنني . .

املؤمنني حيث خياطبهم اهللا عزوجل مبا شاء من أحكامه ؛ والشك أن خماطبة اهللا  تعاىل لإلنسان بشخصه أو 

وصفه الشك أا شرف ، الناس يتدافعون عند ملوك الدنيا فإذا قال هذا امللك كيف أصبحت يا فالن ، بس  

ومن  اب للمؤمنني كان ذلك شرفا له .كيف أصبحت يا فالن ؟ ماذا يعده ؟ يعده شرفا ؛ فإذا وجه اهللا اخلط



(( فتبينوا )) فوائدها: وجوب التثبت يف األمور حىت يف اجلهاد يف سبيل اهللا البد أن تتثبت ؛ وجه ذلك ؟ قوله: 

ومن فوائدها: أن الواجب علينا  وهذا فعل أمر ، واألصل يف األمر للوجوب السيما يف مثل هذه األمور اخلطرية .

ومل يقل: لست مسلما ؛  (( وال تقولوا لمن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا ))؛ لقوله:  ظاهرمعاملة اخللق بال

ومن فوائدها: التحذير  ال تقولوا لست مؤمنا يعين مل يدخل اإلميان يف قلبك . ألنه ألقى السالم واستسلم ؛ لكن

ره الناس وأثين عليه عنده بأنه يعمل من هؤالء الناس الذين يتهمون املسلمني بأن عملهم رياء ، بعض الناس إذا ك

عمل الصاحل قال هذا مراعي فيكون ذا القول وارثا للمنافقني ألن املنافقني هم الذين يلمزون املطوعني من 

ومن فوائدها: أنه ال جيوز لنا أن نتعدى الظاهر الذي يبدوا  املؤمنني يف الصدقات والذين ال جيدون إال جهدهم .

(( وال تقولوا لمن ألقى إليكم السالم ن وجدت قرائن تدل على خالف ظاهرهم ؛ الدليل من اإلنسان حىت وإ

وقد وقع تطبقي هلذا يف عهد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فإن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما  لست مؤمنا ))

فقال الرجل ملا غشيه  فوهو حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أدرك رجال من املشركني وقد حلقه بالسي

أسامة وأدركه قال ال إله إال اهللا ؛ ولكن أسامة قتله ، يظن أيش ؟ أنه قاهلا خوفا من القتل ومل يقلها من قلبه ؛ 

فأخرب بذلك النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فجعل يقول: أقتلته بعد أن قال ال إله إال اهللا ؟ كيف تصنع بال إله 

، يعين  القيمة ؟ اهللا أكرب ! جعل يكرر هذا حىت قال أسامة متنيت أين مل أكن أسلمتإال اهللا إذا جاءت يوم 

متنيت أن يكون هذا يف حال كفري حىت أسلم فيغفر يل ما قد سلف ؛ ألن من أسلم غفر اهللا ما قد سلف يف  

اهر ؛ وحنن ال كفره مهما كان ؛ فأقول إن هذا يدل على التحذير واحلذر من احلكم على الناس ملا خيالف الظ

نكلف ما ال نطيق ، واهللا لو أن اهللا جعل حكمنا على الناس على حسب الباطل هللكنا ، من حيقق الباطن ؟ ال 

  ميكن ، حنن ليس لنا إال الظاهر .

(( يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل اهللا فتبينوا إذا ورد يف آية ما مثل ما ورد يف قوله تعاىل:  السائل :

  هل ميكن التنويع يف القراءة ؟ (( فتثبتوا ))حيث ميكن القراءة بالقراءة األخرى  ))... 

بكل ما شابه هذا املوضوع ال ، قد يكون مثال فيه قراءتان متبادالن ؛ لكن يف هذا املوضع نصوا أنه ال،  الشيخ :

  يف األول يقرأ يف الثاين . (( فتبينوا ))إذا قرأ 

  باملسلمني فماذا نفعل هل جيوز اإلقدام على قتلهم أو ال جيوز ؟إذا ترتس الكفار  السائل :

فيها خالف بني العلماء ؛ بعضهم يقول: إذا مل نتوصل إىل قتل الكفار إال بذلك فيقتل املسلم ويكون  الشيخ :

لحة شهيدا ؛ وبعضهم يقول: ال ؛ ألن درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل ؛ و األقرب أن ينظر يف ذلك إىل املص

  قد يترتسون بعشرة وهم ألوف ، وقد يترتسون بألف وهم عشرة مثال فينظر املصلحة .



  

(( ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 الحسنى اهللا وعد كالو  درجة القاعدين على وأنفسهم بأموالهم المجاهدين اهللا اهللا بأموالهم وأنفسهم  فضل

 رحيما إن غفورا اهللا وكان ورحمة ومغفرة منه عظيما درجات أجرا القاعدين على المجاهدين اهللا وفضل

 أرض تكن ألم قالوا األرض في مستضعفين كنا قالوا كنتم فيم قالوا أنفسهم ظالمي المآلئكة توفاهم الذين

 والنساء الرجال من المستضعفين مصيرا إال وساءت جهنم مأواهم فأولئك فيها فتهاجروا واسعة اهللا

  . غفورا )) عفوا اهللا وكان عنهم يعفو أن اهللا عسى سبيال فأولئك يهتدون وال حيلة يستطيعون ال والولدان

وال تقولوا لمن ألقى إليكم  وانبي(( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اهللا فتمناقشة عن معاين اآلية: 

  . )) السالم لست مؤمنا ...

؟  (( فتبينوا ))؛ فما معىن   (( فتثبتوا ))و  (( فتبينوا ))إذا فيها قراءتان:  ؟ (( فتبينوا ))ما معىن  الشيخ :

  ذكرنا بينهما فرق ؛ التبني هو الرتيث ،  الطالب :

  والتثبت ؟  الشيخ :

  التثبت .. ؛  الطالب :

التبني  (( فتبيتوا ))طلب حقيقة األمر والواقع ؛  (( فتثبتوا ))يعين اآليتان أو القراءتان مقدمة ونتيجة  :الشيخ 

يعين بيان الشيء بعد التثبت ، وهذه نتيجة ، نتيجة التثبت أن اإلنسان يتبني له األمر فتكون قراءتان إحدامها 

  للمقدمة و الثانية للنتيجة .

  زعتان على كل كلمة وحدها أو للجميع ؟ هل القراءتان مو  الشيخ :

  األوىل تبينوا تبينوا أو تثبتوا تثبتوا  ؛  الطالب :

  والثانية ؟ الشيخ :

  يعين إذا قرأنا األوىل تبينوا فالثانية نقرأ تبينوا ،   الطالب :

إحدامها بإحدى القراءتني فالثانية وإذا قرأنا األوىل تثبتوا فالثانية تثبتوا ؛ ال، إذا معناه أن القراءة اليت قرأت  الشيخ :

  نفس القراءة ؛ لو قلنا إا موزعة صار أربع قراءات .

  (( تبتغون )) ؟ما معىن  (( تبتغون عرض الحياة الدنيا ))قوله تبارك وتعاىل:  الشيخ :

  يريدون ؛  الطالب :

  ابتغى مبعىن أراد ؟  الشيخ :



  نعم ؛  الطالب :

   بتغاء هنا مبعىن اإلرادة ؟هل لك دليل على أن اال الشيخ :

  ؛(( قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ... )) قول إخوة يوسف:  الطالب :

  غريها ؟  الشيخ :

  ؛  (( ومن يبتغي غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه ))قوله تعاىل:   الطالب :

هل يف القرآن نظريها  عرض الحياة الدنيا ))(( تبتغون ال يا أخي ، أنا أريد تفسري لآلية بالضبط  الشيخ :

  بالضبط وعرب عنه باإلرادة ؟ 

  . (( تريدون عرض الدنيا واهللا يريد اآلخرة ))قال اهللا تعاىل:  الطالب :

  ملاذا مسي ما يف الدنيا عرضا ؟  الشيخ :

  عرضا ألنه يعرض ويزول ،  الطالب :

  اإلنسان إما أن ميوت أو يتلف ماله .كم من غين فقر وكم من فقري غنا ، مث إن  الشيخ :

  ما موضع هذه اجلملة مما قبلها يف املعىن ؟  (( وعند اهللا مغانم كثيرة ))قول اهللا تعاىل:  الشيخ :

  ليطمئنوا على أن اهللا سبحانه وتعاىل عنده مغامن كثرية . الطالب :

  وهل هذا وقع ؟  الشيخ :

  وقع ؛  الطالب :

  أتذكر شيئا ؟  الشيخ :

  مما حصل يف غزوة خيرب ؛  الب :الط

  يف املسجد ، وكذلك الفتوحات اإلسالمية فيما بعد . وكذلك مال البحرين جاءوا الشيخ :

  ما موقع هذه اجلملة مما قبلها يف املعىن ؟ (( كذلك كنتم فمن قبل من اهللا عليكم ))قوله:  الشيخ :

  كفارا فأسلمتم .  يذكركم بأن حالكم أنتم كحال هؤالء الكفار كنتم الطالب :

  ما الفرق بني اخلبري والعليم ؟  الشيخ :

  اخلبري هو الذي يصنع الشيء يف موضعه ،  الطالب :

العليم إذا ذكر ، صح  العامل باألمور ؛ والعليم ؟حكيم قصدك هذا حكيم أنا أريد اخلبري ، اخلبري هو  الشيخ :

صار اخلبري هو العليم ببواطن األمور والعليم وحده مشل العلم ببواطن األمور وظواهر األمور ، وإذا ذكر مع اخلبري 

  . (( قال نبئني العليم الخبير ))هو العليم بظواهرها مثل قوله تعاىل: 



صود إفادة احلصر كما هي القاعدة أو ملاذا قدم املعمول هل املق (( إن اهللا كان بما تعملون خبير )) الشيخ :

  املقصود شيء آخر ؟ وما الذي مينع الوجه األول ؟ 

  ليس املقصود هنا احلصر ؛  الطالب :

ألن اهللا يعلم مبا يعمله اإلنسان وغريه ؛ مينعه أن اهللا خبري مبا يعملون وبغريهم ؛ إذا ما املقصود ؟  الشيخ :

  املقصود ديد ،  الطالب :

  ديد هؤالء ؟  الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

كأنه قال ـ يعين واهللا منزه عما أفرضه ـ كأنه قال إن مل أعلم شيئا فأنا عليم مبا تعملون ، فيكون إذا فائدة  الشيخ :

ذلك ليس احلصر ألن اهللا يعلم ما عمل هؤالء وغريهم ، املقصود التهديد يعين لو فرض أين ال أعلم شيئا فأنا 

  ؛ انتبهوا هلذه الفائدة .عليم مبا تعملون 

علم اهللا سبحانه من فوائدها:  . (( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اهللا فتبينوا ... ))تتمة فوائد اآلية: 

(( هو األول واآلخر ويدل لذلك أيضا قوله تعاىل:  (( كان بما تعملون خبيرا ))وتعاىل ببواطن األمور ؛ لقوله: 

فقد فسر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم الباطن بأنه الذي ليس دونه شيء يعين ما هو  والظاهر والباطن ))

شيء دونه ، كل شيء بأمره ، كل شيء بعلمه ، كل شيء بسمعه ، كل شيء ببصره ؛ فعلو اهللا عزوجل فوق  

اهللا  من فوائدها: ديد اإلنسان أن يعمل ما ال يرضي كل شيء ال مينع من علمه بكل شيء ؛ واضح ؟ .

عزوجل ، يعين ال تظن أنك إذا عملت شيئا فإنه خيفى على اهللا ، أبدا ؛ ومىت آمن اإلنسان ذا ـ  وأسأل اهللا أن 

جيعلين وإياكم من املؤمنني به ـ مىت آمن فإنه لن يقدم على شيء ال يرضاه اهللا ، ألنه يعلم إن اهللا يعلم ذا حىت 

بأن اهللا تعاىل خبري مبا يعمل ؛ لكن هذه املسائل حتتاج إىل فطنة وأن  يف قلبه حيفظ قلبه عن االحنراف إذا علم

اإلنسان يكون دائما مراقبا هللا سبحانه وتعاىل خائفا منه ، كل ما هم بشيء ذكر عظمة اهللا عزوجل وعلمه مبا 

لب اهلوى على غفلة عن هذه األمور ، يغيف  اسيعمل حىت ميتنع ـ نسأل اهللا تعاىل بأن حييي قلوبنا بذلك ـ أل

اهلدى ، جتد اإلنسان إذا هوي شيئا فعله وال يفكر أن لديه رقيبا عتيدا وال يفكر أن اهللا سبحانه وتعاىل يف تلك 

لو كان  ( ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن )الساعة يعلم ما يقع ؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: 

(( ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي مث قال اهللا تعاىل:  يعلمه .عنده إميان ما زنا ألنه يعلم أن اهللا 

((  فعل مضارع ، و (( يستوي ))هذه نافية " ال " . الضرر والمجاهدون في سبيل اهللا بأموالهم وأنفسهم )) 

وذلك أن من الناس من متىن على اهللا  (( القاعدون ))معطوفة على  (( المجاهدون ))فاعل ، و  القاعدون ))



(( األماين ، متىن أن يكون مثل ااهدين يف سبيل اهللا وهو قاعد ، وهذا ال ميكن ؛ وهلذا نفى اهللا املساواة فقال: 

ويف  (( غير أولي الضرر ))مث قال:  القاعدون عن أيش ؟ عن اجلهاد . ال يستوي القاعدون من المؤمنين ))

؛ والثاين: النصب على أا مستثىن ، وكالمها قراءتان  )) (( القاعدونن: الرفع على أا صفة لـ قراءتا (( غير ))

وهذا فيما بينك وبني  (( غير أولي الضرر ))أو (( غير أولي الضرر )) صحيحتان سبعيتان ، فيجوز أن تقرأ 

فال تذكر هلم قراءتني ؛ ألن يف  نفسك أو فيما بينك وبني طالبك أهل العلم الذين يفهمون ؛ أما عند العامة

(( ال يستوي ذلك مفسدتني: خاصة ، وعامة ؛ اخلاصة أم يتهمونك باخلطأ ، صلينا خلف إمام يلحن يقول 

إذا هذا إمام ما يصلح  (( غير أولي الضرر ))والذي يف املصحف  القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ))

العامة أن الناس إذا قيل هلم إنه مل يلحن ولكنه أخذ بقراءة ثانية رمبا بط  ؛ أليش ؟ ألنه يلحن ؛ ثاين: املصلحة

عظمة القرآن يف نفوسهم ، كيف قرآن خيتلف ؟ قرآن سبحان اهللا خيتلف ؟ فلهذا ال ينبغي أن يقال لكل إنسان 

فته من غري نفور "  إن يف هذا قراءتني ؛ قال علي رضي اهللا عنه " حدثوا الناس مبا يعرفون " أي ما ميكنهم معر 

أتريدون أن يكذب اهللا ورسوله ؟ " اجلواب: ال ؛ إذا حدث الناس مبا تبلغه عقوهلم ومبا ميكن أن يفهموه ويعرفوه ، 

وليس معناه قوله " حدثوا الناس مبا يعرفون " أن حتدثهم مبا كانوا قد عرفوا ؛ ألن هذا ما فيه فائدة ، الذين قد 

(( غير أولي بعد الغفلة فهذا ميكن ؛ يقول عزوجل: اللهم إال على سبيل التذكري  عرفوا ال حاجة إىل التحديث

(( ليس على األعمى حرج وال وما هو الضرر ؟ الذي يسقط وجوب اجلهاد ، بني اهللا تعاىل يف قوله:  الضرر ))

لضعفاء وال هذه األعذار الثالثة ، وقال تعاىل: (( ليس على ا على المريض حرج وال على األعرج حرج ))

على املرضى وال على الذين ال جيدون ما ينفقون حرج )) شرط (( إذا نصحوا هللا ورسوله )) هؤالء هم أهل 

ااهد هو الذي بذل جهده أي طاقته يف إدراك  (( والمجاهدون في سبيل هللا بأموالهم وأنفسهم )) األعذار .

 ، وهذا يشمل القصد والتحرك ؛ القصد بينه الرسول صلى أي يف شريعة اهللا (( في سبيل اهللا ))ما يريد ؛ وقوله: 

التحرك أن يكون اجلهاد  ( من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو في سبيل اهللا )اهللا عليه وآله وسلم بقوله: 

على وفق الشرع حبيث نقوم به حينما يكون فرضا أو سنة وجم عنه حينما يكون ضرره أكثر من التحرك به ؛ 

ه ! يعين مثال لو أن األمة اإلسالمية عندها تأخر يف السالح يف العدد يف العدد أيضا واألمم ضدها أقوى منها انتب

سالحا وأكثر عددا فهل من املستحسن أن يقاتل ؟ ال ؛  وهلذا مل جيب اهللا القتال على األمة اإلسالمية إال حني  

يشمل معنيني ؛ املعىن  (( في سبيل اهللا ))إذا  )(( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة )كانت مستعدة وقادر 

األول: القصد بأن يكون قصد ااهد إقامة شريعة اهللا أن تكون كلمة اهللا هي العليا ، واملعىن الثاين: أن يكون 

على وفق الشريعة ؛ ألن يف للظرفية واملظروف ما هو ؟ سبيل اهللا ، هذا املظروف ؛ إذا قلت: املاء يف الكأس ، 



 رف الكأس ؛ املظروف اجلهاد يف سبيل اهللا البد أن يكون يف سبيل اهللا أي يف الشرع يف الشرع الذي شرعه .الظ

الباء هذه كقولك: قطعت بالسكني ، وضربت بالعصا ؛ فهي للتعدية يعين مبعىن  (( بأموالهم وأنفسهم ))وقوله: 

ل ويكون باألنفس ؛ وقدم اهللا اجلهاد باألموال أا لبيان األداة اليت حصل ا اجلهاد واجلهاد يكون باألموا

؛ الشيء الثاين:  ، القتال بالنفس أهون على اإلنسان يف الغالب لسببني: السبب األول أنه أهون على اإلنسان

أكثر ألن اإلنسان بنفسه يقتل ويقاتل ما شاء اهللا ؛ لكن إذا كان ذا مال كثري وبذل أمواال كثرية كم  قد يكون

مث بني اهللا عزوجل وجه انتفاء  يعين ذوام . (( وأنفسهم ))ميول من ااهدين  ؟ عشرات مئات أو أكثر ؛ 

وهذه الدرجة مل يبينها اهللا  عدين درجة ))(( فضل اهللا المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القااالستواء فقال: 

يستفاد منها أن هذه الدرجة درجة عظيمة  (( ولكل درجات مما عملوا ))عزوجل ؛ لكن قول اهللا تعاىل: 

(( ليست هينة وقد ذكر النيب عليه الصالة والسالم : ( أن يف اجلنة مائة درجة أعد اهللا للمجاهدين يف سبيله ) ؛ 

 و ل مقدم ؛ مفعول مقدم أليش ؟ .قد تشكل علينا ملاذا نصبت ؟ مفعو  ى )) (( كال ))وكال وعد اهللا الحسن

؟ مفعول ثاين ؛ مفعول ثاين أو أول ؟ مفعول ثاين ؛ وال يكون هذا من باب االشتغال ؛ ملاذا ؟  (( الحسنى ))

ا فسر ذلك النيب صلى احلسىن هي اجلنة كم (( وكال وعد اهللا الحسنى ))ألن العامل مل يشتغل بضمري املفعول 

( الحسنى الجنة وزيادة النظر قال:  (( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ))اهللا عليه وآله وسلم يف قوله تعاىل: 

فاحلسىن إذا اجلنة ، وهي وصف ملوصوف حمذوف ، تقديره: املوعدة احلسىن ، وعد اهللا املوعدة  إلى وجه اهللا )

 ال غاية يف احلسن سواه ، كل ما يوجد من احلسن فهو دونه ؛ ألن احلسىن وهي اسم تفضيل كما تعلمون يعين

 (( وفضل اهللا المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ))حسىن اسم تفضيل أعلى ما يكون من احلسن ؛ 

األول يف املنزلة  (( فضل اهللا المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما )) يف األول والثاين ؟ ))درجة  (( شف

((  . (( فضل اهللا المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ))يف األجر ، احلجم حجم األجر والثواب ،  والثاين

(( أجرا )) ؛ هذه بدل أو عطف بيان من قوله:  درجات منه ومغفرة وكان اهللا غفورا رحيما )) (( درجات ))

( إن في الجنة مائة درجة م: وقد أدمهت يف اآلية لكن قال الرسول عليه الصالة والسال (( درجات منه ))

أي تيسريا للمطلوب ،  (( ورحمة ))أي مغفرة للذنوب  (( ومغفرة ))؛  أعدها اهللا للمجاهدين في سبيل اهللا )

وباجتماع املغفرة والرمحة يزول املرهوب وحيصل املطلوب ، يزول املرهوب باملغفرة يعين املغفرة من الذنب اليت 

 غفر له ؛ و الرمحة حتصيل املطلوب ، وهي فوق املغفرة ؛ وهلذا تأيت املغفرة حصلت واستحق العقوبة عليها مث

سابقة للرمحة يف الغالب ؛ ألنه كما يقال: التخلية قبل التحلية ؛ املغفرة تكررت يف القرآن الكرمية ويف غري القرآن 

يسرت ؛ يعين يلبس على البدن ؟ أيضا ومر علينا أا مشتقة من ؟ من املغفر ، وهو ؟ ما هو املغفر ؟ يعين ساتر 



يعين يلبس على الرأس من خشب ؟ يسرت من أيش ؟ من السيف ؛ املغفر من أيش خشب جلد ؟ هل اجللد مينع 

أي نعم صحيح من السيف ؟ أي نعم إذا كان يابسا ؛ يتسر الرأس من السيوف ؛ لكن من أي مادة ؟ حديد ؛ 

كذا من احلديد حىت يتقى به السهام ويتقى به السيف ؛ إذا هو يسمى اخليلة وهي مثل اإلناء يلبس على الرأس  

مشتق من املغفر فما معىن املغفرة ؟ سرت الذنب والتجاوز عنه ؛ ألن هذا مقتضى االشتقاق ؛ الذين يقولون الغفر 

؛ إذا البد  يف اللغة السرت هل أحاطوا باملعىن أو ال ؟ أحاطوا ؛ إذا طاقية هذه تعترب مغفر ألا ساترة ؟ ال حييط

فوائد  . (( وكان اهللا غفورا رحيما ))من تكميل ؟ مع الوقاية ، أحسنت ليس كل ساتر واقيا ، وقال اهللا تعاىل: 

يف هذه اآلية الكرمية عدة فوائد ؛ منها:  . (( ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ... ))اآلية: 

نسمع من يدندن كثريا فيقول: إن دين اإلسالم دين مساواة ، وهذا غلط نفي التساوي بني الناس ؛ والعجب أننا 

؛ ولذلك  على دين اإلسالم ، دين إسالم ليس دين املساواة ولكنه دين العدل وهو إعطاء كل أحد ما يستحق

(( (( قل هل يستوي األعمى والبصير )) جتد يف القرآن الكرمي أكثر ما يف القرآن نفي املساواة ما هو إثبات 

 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون )) (( ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ))

وهلم جرا ؛ فالقول بأن اإلسالم دين مساواة يف احلقيقة قد ينبين عليه مبدأ خطري وهو أوال تسوية الذكور مع 

؛ ثانيا االشرتاكية ، تسوية الناس يف الرزق  اإلناث وأن تفضيل الذكور على اإلناث يعترب خمالفا لدين اإلسالم

حبيث نأخذ من مال الغين ونعطيه الفقري ؛ ألن فيه املساواة ؛ لو قالوا الدين دين املواساة لكان صحيحا ؛ وهلذا 

  تشرع التعازي يف املصائب وما أشبه ذلك . جاء وقت األسئلة ؟ .

  ؟ (( درجات منه ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

على كل حال  رها فيما بعد بأا درجات ؛الظاهر إا تعظيم ، للتعظيم أي درجة عظيمة ؛ وهلذا فس الشيخ :

  تنكري الكلمة له معان كثرية حسب ما توصف به ، قد توصف النكرة مبا يدل على القلة أو مبا يدل على الكثرة .

  ؟ ... ))(( درجات منه ومغفرة ورحمة سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

  ألن املغفرة والرمحة ما تأيت يف املرتبة . (( أجرا عظيما ))ال ، الظاهر لـ الشيخ :

   سؤال عن احلال اليت جيوز فيها الفرار من العدو يف اجلهاد ؟ السائل :

لكن هذه مسألة خاصة ؛  (( وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اهللا ))هذه مسألة خاصة ،  الشيخ :

(( اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين وهلذا قال اهللا تعاىل: 

  وأجاز للناس أن يفروا من عدوهم إذا كانوا أكثر مثليهم . ))

  كيف ميكن جماهدة املنافقني ؟ السائل :



(( ال ال ، من باب الواقع ، قد قال اهللا يف القرآن:  كن إال بالعلم , نافقني ال ميال ، املنافقني جهاد امل الشيخ :

  احلق ، كم من إنسان يبلغ منك اجلهد يف مناظرته يف الدين . ؛ وجاهدهم به جهادا كبيرا ))


